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 ( کے لیے درخواستیں وصول کی جا رہی ہیںCommunity Grant Programکے کمیونٹی گرانٹ پروگرام ) 6102

 

کمیونٹی گرانٹ کے  5112( نے اس ہفتے ہونے والی اپنی میٹنگ میں Brampton City Councilبرامپٹن، اونٹاریو: برامپٹن سٹی کاؤنسل )

کی منظوری دے دی ہے۔ درخواستیں مندرجہ ذیل شعبوں کے لیے وصول کی جا رہی ہیں: فنون  (Community Grant Programپروگرام )

 لطیفہ اور ثقافت، کھیل، پارکس اور تفریح، تہوار اور دوسری تقریبات، کم مالیت کے عمومی نوعیت کے عطیات۔

 

 ہے۔ 5112فروری  8ان درخواستوں کی وصولی کی آخری تارخ 

 

 neighbourhoodفنڈز برامپٹن کے کمیونٹی گروپس، کھیلوں کے کلبز، مقامی رضاکار گروپس ) پروگرام میں میونسپلکے  5112

volunteer groups اور تہواروں اور تقریبات کے منتظمین کو مندرجہ ذیل زمروں میں دیے جائیں گے: پراجیکٹس، تہوار اور تقریبات، کم ،)

 operatingکے پروگرام میں آپریٹنگ فنڈز ) 5112لیے عمومی نوعیت کے عطیات۔ یہ درخواست گزار مالیت کا سرمایہ اور کمیونٹی کے 

funds یا کمیونٹی گرانٹس کے حقدار نہیں ہوں گے کیونکہ یہ درخواستیں، فنڈنگ کے عالقائی، صوبائی اور وفاقی پروگراموں کے اہداف )

ان مقاصد کے لیے فنڈز وصول کرتے تھے ان کا رخ دوسرے موزوں پروگراموں کی کے ساتھ زیادہ مطابقت رکھتی ہیں۔ وہ ادارے جو پہلے 

 طرف موڑ دیا جائے گا۔

 
( میں West Tower( میں ویسٹ ٹاور )City Hallپر سٹی ہال ) 6:30جنوری کو شام  58اور  51، 15کمیونٹیز کے لیے معلوماتی سیشنز 

 معلومات ان تنظیموں تک پہنچائی جا سکیں جو ان کے لیے درخواست دینا چاہتے ہیں۔منعقد کیے جائیں گے تاکہ ان پروگراموں سے متعلق 

 
رخواستوں اور ان پر موجود یوزر گائیڈ اور د ویب سائٹدسمبر سے سٹی کی  11درخواست گزاروں سیے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ وہ پیر 

 گائیڈ الئنز کو دیکھیں جو کہ ان تمام گروپس کی مدد کے لیے ہیں جو اس فنڈنگ کے لیے درخواستیں دے رہے ہیں۔

 

( سٹی کے تمام کاموں میں زیادہ شفافیت اور جواب دہی النے کے کاؤنسل کے Community Grant Programکمیونٹی گرانٹس پروگرام )

یہ سٹی کے اہداف کے مطابق ہے اور اس میں اس چیز کا دھیان رکھا گیا ہے کہ گرانٹس مہیا کر کے سٹی غیر منافع عزم کی تائید کرتا ہے۔ 

بخش کمیونٹی گروپس اور رضاکارانہ تنظیموں کی ان تقریبات اور پراجیکٹس میں مدد کر سکے جو شہر کے فخر کو بلند کرتے ہیں اور شہر 

 کا ایک مثبت امیج پیش کرتے ہیں۔

 
 691,150سے زیادہ گروپس کے لیے  52( کے ذریعے کاؤنسل نے Community Grant Programکے کمیونٹی گرانٹس پروگرام ) 5112

کے پروگرام کے  5112میں کمیونٹی گرانٹ وصول کرنے والوں کی مکمل فہرست اور  5112ڈالر کی گرانٹس منظور اور تقسیم کی ہیں۔ 

 ۔www.brampton.caربانی مالحظہ کریں متعلق مزید معلومات کے لیے براہ مہ

 
شامل  الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ 512کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں ( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ کا Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 82ہیں جو 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر  5112جس کا  (Brampton Civic Hospital)نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل 

پر  www.brampton.caکا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے  (William Osler Health System)ہیلتھ سسٹم 

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@یا  جائیں
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 رابطہ برائے میڈیا

 (Brian Stittleبرائن سٹٹل )
 سینیئرمیڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )
905.874.2143 | brian.stitte@brampton.ca 
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